
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 554 

 

15.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 
 

Про заяву НРКУ, м. Київ, щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення (НР № 00144-м від 12.06.2013) 

(ефірне, позивні: «Українське радіо») 
 

Розглянувши заяву НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ,  

м. Київ (місцезнаходження: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001;  

в. о. генерального директора Анатолій Дмитрович Табаченко), про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00144-м від 12.06.2013 (ефірне 

загальнонаціональне мовлення з використанням 32 радіочастот в 11 областях 

України, обсяг мовлення – 24 години на добу (смт Зарічне), 19 годин 40 хвилин 

на добу у відрізках часу (м. Дубровиця), 11 годин 30 хвилин на добу у відрізках 

часу (с. Холмець), по 20 годин на добу у відрізках часу в 29 населених пунктах 

України), у зв’язку зі зміною оператора телекомунікацій на частотах:  

104.3 МГц у смт Великому Березному, 106.6 МГц у смт Міжгір’ї та 102.2 МГц у 

м. Рахові Закарпатської обл., 104.4 МГц у м. Славуті Хмельницької обл., 

уточненням місцезнаходження передавача на частоті 104.4 МГц у м. Славуті 

Хмельницької обл., уточненням відрізків часу мовлення на частоті 105.4 МГц у 

м. Кременчуці Полтавської обл. відповідно до рішення Національної ради від 

24.12.2014 № 1540, керуючись статтями 31, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи 

дозволи УДЦР № ЗМ-21-0085093, № ЗМ-21-0085092, № ЗМ-21-0085095, 

висновок УДЦР № 314-68-0095512, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00144-м від 12.06.2013 (дата 

видачі бланка ліцензії 20.08.2014) та додатки 3, 4, 5 до ліцензії (дата видачі 

додатків 06.01.2015) НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ, у 

зв’язку зі зміною оператора телекомунікацій на частотах: 104.3 МГц у  

смт Великому Березному, 106.6 МГц у смт Міжгір’ї та 102.2 МГц у м. Рахові 

Закарпатської обл., 104.4 МГц у м. Славуті Хмельницької обл., уточненням 

місцезнаходження передавача на частоті 104.4 МГц у м. Славуті  

Хмельницької обл., уточненням відрізків часу мовлення на частоті 105.4 МГц у 

м. Кременчуці Полтавської обл. відповідно до рішення Національної ради від 

24.12.2014 № 1540, зазначивши в ліцензії: 

- оператор телекомунікацій на частотах: 104.3 МГц у смт Великому  

Березному, 106.6 МГц у смт Міжгір’ї та 102.2 МГц у м. Рахові  

Закарпатської обл., 104.4 МГц у м. Славуті Хмельницької обл. – ТОВ 

«Телемережі України», м. Луцьк Волинської обл.; 



- місцезнаходження передавача на частоті 104.4 МГц у м. Славуті 

Хмельницької обл.: вул. Здоров’я, 11, м. Славута, Хмельницька обл.; 

- відрізки часу мовлення на частоті 105.4 МГц у м. Кременчуці 

Полтавської обл., обсяг мовлення – 20 годин на добу, мовлення здійснюється у 

парні числа місяця: 00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10,  

15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00. 

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики 

розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії 

ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги нарахувати НРКУ, м. Київ, ліцензійний 

збір за зміну оператора телекомунікацій на частотах: 104.3 МГц у  

смт Великому Березному, 106.6 МГц у смт Міжгір’ї та 102.2 МГц у м. Рахові  

Закарпатської обл., 104.4 МГц у м. Славуті Хмельницької обл., уточнення 

місцезнаходження передавача на частоті 104.4 МГц у м. Славуті  

Хмельницької обл., уточнення відрізків часу мовлення на частоті 105.4 МГц у 

м. Кременчуці Полтавської обл., які не впливають на розмір ліцензійного збору 

– у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення. 

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати 

НРКУ, м. Київ, переоформлений бланк ліцензії на мовлення НР № 00144-м від 

12.06.2013 та додатки 3, 4, 5 до ліцензії. Строк дії ліцензії залишається без змін 

– до 12.06.2020. 

4. При видачі переоформленого бланка ліцензії на мовлення НР № 00144-м 

від 12.06.2013 та додатків 3, 4, 5 до ліцензії НРКУ, м. Київ, попередній бланк 

ліцензії на мовлення НР № 00144-м від 12.06.2013 (дата видачі бланка ліцензії 

20.08.2014) та додатки 3, 4, 5 до ліцензії (дата видачі додатків 06.01.2015) 

вважаються недійсними та вилучаються. 

5. Зобов’язати НРКУ, м. Київ, протягом трьох місяців з дати прийняття 

цього рішення надати до Національної ради угоду з оператором 

телекомунікацій ТОВ «Телемережі України», м. Луцьк Волинської обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


